
 
 
  

ประกาศเทศบาลต าบลดอนตรอ 
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลต าบลดอนตรอ 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
…………………………… 

 ด้วยเทศบาลต าบลดอนตรอ จะด าเนินการสอบราคาจ้าง จ านวน  3  โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเสริมสร้างพัฒนา หมู่ที่ 1  
ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

โดยท าการ  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
พ้ืนที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 600  ตร.ม.  (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท่ี ท.1-01) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย      

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  317,000. - บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพัน         
บาทถ้วน)  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  158,500.-  บาท ก าหนดขาย
เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนตรอ-สะพานชลประทาน หมู่ท่ี 3                  
ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

    โดยท าการ   ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 
คสล.รวมไม่น้อยกว่า 580  ตร.ม.  (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท่ี ท.1-01) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย     

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  303,000. - บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)               
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  151,500.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบ
ราคาในราคาชุดละ  1,000.- บาท 

    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5   ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
     โดยท าการ   ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 
คสล.รวมไม่น้อยกว่า 472  ตร.ม.  (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท่ี ท.1-01) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย        

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  249,000. - บาท (สองแสนสี่หม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)               
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  124,500.-  บาท ก าหนดขายเอกสารสอบ
ราคาในราคาชุดละ  1,000.- บาท 

หมายเหตุ เทศบาลต าบลดอนตรอจะเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญาเม่ือมีงบประมาณเพียงพอแล้ว 

 

/ผู้มีสิทธิ์... 
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 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3. มีผลงานก่อสร้าง  ผู้รับจ้างต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน (ตามรายละเอียดที่ก าหนด
ข้างต้น)  ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในวงเงิน 50 % ของงบประมาณ 
 4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 
ล าดับ โครงการ วันที่ เวลา 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเสริมสร้างพัฒนา
หมู่ที่ 1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนตรอ-สะพาน
ชลประทาน หมู่ที่ 3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5 
 

19  มิถุนายน  2558 
 

19  มิถุนายน  2558 
 

19  มิถุนายน  2558 
 

10.00 น. 
 

10.00 น. 
 

10.00 น. 

พร้อมกันที่  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช และถ้าผู้มีสิทธิเสนอราคา
ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หรือรับฟังค าชี้แจงจะถือว่ารับทราบโดยไม่มีเงื่อนไข 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่   12  มิถุนายน  2558 –  ถึงวันที่  25  มิถุนายน  2558  ระหว่างเวลา 
08.00 น. – 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลัง เทศบาลต าบลดอนตรอ และในวันที่  26  มิถุนายน  2558  
ให้ยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างเวลา 
08.30 น. – 16.30 น. เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   

   ก าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่ 29  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช    

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่  ส านักงานเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ระหว่างวันที่  12  มิถุนายน  2558 –  ถึงวันที่  25  มิถุนายน  2558  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ( 075 ) 772754 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ เทศบาลต าบลดอนตรอ   
WWW.DONTRO.GO.TH 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 
 
 
 

(นายวัชร  สุขเก้ือ) 
นายกเทศมนตรีต าบลดอนตรอ 

 

http://www.dontro.go.th/


 


